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VAN DE VOORZITTER 

Net zoals in de voorgaande jaren leggen wij ook over het jaar 2021 in het jaarverslag 

van de Adviesraad Sociaal Domein, verantwoording af aan het College van Burgemeester 

& Wethouders én aan de burgers van de gemeente De Wolden.  

 

De adviesraad sociaal domein heeft als belangrijkste doelstellingen: 

Het realiseren van de cliënt-/burgerparticipatie in gemeente De Wolden. Het bestuur van 

de gemeente adviseren op de verschillende beleidsgebieden van het sociaal domein.  

Het uitgangspunt voor de adviesraad sociaal domein is hierbij dat er in de gemeente De 

Wolden zorg en ondersteuning wordt geboden waarbij er een optimale balans is tussen 

kosten, volume en kwaliteit, welke aansluit op de (zorg)behoefte van de cliënt. 

De adviesraad sociaal domein bestond in 2021 uit negen leden en werd ondersteund 

door een onafhankelijk voorzitter, beleidsadviseurs sociaal domein van de gemeente De 

Wolden en een ambtelijk secretaris.  

 

Door de inzet van de leden van de adviesraad sociaal domein en de cliëntenraden WMO, 

Jeugd en Participatie & WSW zijn er adviezen, gevraagd en ongevraagd, uitgebracht. Om 

de te behandelen onderwerpen af te kunnen stemmen op de beleidsagenda van het col-

lege van B&W en de cliëntenraden, werkt de ASD met een jaarplanning. 

 

Het jaar 2021 was helaas ook een jaar van afscheid nemen. ‘ 

 

Jos Joosten, voorzitter van de Cliëntenraad Jeugd en lid van de adviesraad sociaal do-

mein overleed in oktober. Wij verliezen in hem een deskundig en toegankelijk persoon. 

 

Ook namen er een aantal leden en een voorzitter afscheid.  

Twee leden van de adviesraad sociaal domein traden af. Ook de voorzitter van de cliën-

tenraad WMO en drie leden van diezelfde cliëntenraad legden hun functies neer. Natuur-

lijk had ieder zijn of haar eigen redenen voor dit besluit, maar hun afscheid wordt wel als 

een verlies ervaren. Gelukkig zijn enkele vacatures inmiddels opgevuld.  De cliëntenraad 

WMO moet het helaas nog zonder voorzitter stellen en mist ook nog een aantal leden. 

 

Wij hopen dat dit jaarverslag een beeld geeft over de inzet van de adviesraad sociaal do-

mein en de drie cliëntenraden in 2021. 

 

Wim Kromdijk 

Onafhankelijk voorzitter Adviesraad Sociaal Domein De Wolden 
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2. OVERZICHT ACTIVITEITEN 2021 

 

Het jaar 2021 werd helaas ook weer voor het grootste gedeelte gekenmerkt door de Co-

rona crisis. Hierdoor konden bijvoorbeeld de studiedag en een hernieuwde kennismaking 

met elkaar, met een gezamenlijke maaltijd, niet doorgaan. Ook afscheid nemen van de 

personen die hun werkzaamheden hebben beëindigd, moest digitaal. We bleven verga-

deren met MS Teams. Dit was niet voor iedereen ideaal. Een aantal leden van de cliënt-

raden, kon hierdoor moeilijk meedoen. Helaas zullen we hiervan in 2022 ook nog hinder 

ondervinden. De Cliëntenraad WMO kon in een periode dat de maatregelen waren ver-

soepeld, twee keer fysiek bij elkaar komen. 

 

Er werd doordat vakanties anders uitvielen dan gepland, nog wel eens geschoven met 

vergaderdata, maar over het algemeen is er zeer frequent vergaderd. 

 

2.1. STUDIEDAG EN WERKBEZOEKEN 

 

Doordat ook heel 2021 in het teken stond van de eerdergenoemde Corona pandemie zijn 

er in het jaar 2021 helaas ook geen werkbezoeken geweest; ook ging een studiedag 

vanwege de maatregelen in verband met het Coronavirus, niet door. Uiteindelijk hebben 

we besloten pas een studiedag te organiseren als we weer fysiek bij elkaar kunnen ko-

men. Hoewel er wel al veel ideeën zijn geopperd, komen we daarop terug zodra dat weer 

kan. Iets om naar uit te zien in het voorjaar van 2022. 

 

 

2.2  OVERZICHT BEHANDELDE ONDERWERPEN IN DE ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN 

 

De Adviesraad Sociaal Domein heeft in 2021 negen keer vergaderd. Helaas moesten alle 

vergaderingen digitaal worden gedaan. 

Elke vergadering werd ongeveer veertien dagen van tevoren voorbereid door de agenda-

commissie.  

De agendacommissie bestaat uit de voorzitter van de adviesraad sociaal domein en de 

voorzitters van de cliëntenraden en de beleidsmedewerker sociaal domein. De ambtelijk 

secretaris verstuurt daarna de agenda en de bijbehorende stukken naar de leden van de 

adviesraad sociaal domein. 

De adviesraad sociaal domein heeft veel gedaan in 2021. De volgende thema’s en onder-

werpen kwamen aan de orde tijdens de vergaderingen.  

• Herijking sociaal domein 

• Financiële reserves sociaal domein 

• Prestatieafspraken 2019- 2023 

• Jeugdzorg 

• Woonvisie 2017-2022 

• Evaluatie Stichting OCO 

• Normenkader Huishoudelijke hulp 

• Bezuinigingen/ nieuw beleid in het sociaal domein; Kadernota 

 

De adviesraad sociaal domein heeft kennisgemaakt met de nieuwe wethouder Egbert 

van Dijk. Veel taakvelden die onder zijn portefeuille vallen, vallen onder de thema’s die 

door de adviesraad sociaal domein en de cliëntenraden worden bewaakt en besproken. 
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Een aantal onderwerpen uitgelicht:  

De herijking sociaal domein en de bezuinigingen, twee moeilijke dossiers, met daaruit 

voortvloeiend nieuw beleid, zijn in meerdere vergaderingen aan de orde geweest. Groot 

was en is de zorg dat de bezuinigingen, die moeten worden doorgevoerd ten gevolge van 

het “afschuiven” van werkzaamheden in bijvoorbeeld de Jeugdzorg naar de gemeenten, 

grote gevolgen zullen hebben voor de burgers. Vooral het feit dat de uitkering door het 

Rijk niet in de pas loopt met de uitgaven die de gemeente moet doen in het sociaal do-

mein, was en is moeilijk te verteren. Er was en is vooral behoefte aan een inkijkje in de 

gemeentelijke inkomsten en uitgaven. Wat komt erin en wat wordt waaraan uitgegeven? 

Er is veel onderzoek gedaan, vooral door Henk Wierbos. Dat heeft geholpen om meer 

begrip te kweken bij de adviesraad sociaal domein. 

De evaluatie van de Stichting OCO is besproken in de adviesraad sociaal domein, maar 

ook in de CR WMO. De basis was het jaarverslag van de stichting OCO. Dit was goede 

input. De conclusie is wel dat OCO te lijden heeft gehad onder de Coronamaatregelen. 

Zij hadden zich het werk anders voorgesteld. Ook is geconstateerd dat er meer moet 

worden gedaan om gevonden te worden door de burger. 

De adviesraad sociaal domein heeft sinds dit jaar ook een eigen website. Jos Joosten 

heeft hier veel werk voor gedaan. De adviesraad sociaal domein is dus nu zichtbaar voor 

de burgers. We hopen in 2022 meer informatie op de website te vermelden.  

                                       www.adviesraaddewolden.nl 

Op de website van de gemeente De Wolden wordt ook verwezen naar de website van de 

adviesraad sociaal domein. 

 

2.3  OVERZICHT BEHANDELDE ONDERWERPEN IN DE CR PARTICIPATIE & WSW 

 

Deze cliëntenraad vergaderde tien keer in 2021. De leden van deze cliëntenraad spraken 

ook over de thema’s die door de adviesraad sociaal domein zijn behandeld. (zie hiervoor 

2.2: Overzicht van behandelde onderwerpen in de adviesraad sociaal domein). 

Verdere onderwerpen: 

• Beleidsnota participatie 

• Ontzorgen statushouders 2022 

• Cliëntenonderzoek 

• Beleidsnota schuldhulpverlening 

• Diftar 

• Persoonlijke Internet Pagina 

• Werken in de bijstand of met een minimumloon, loont niet 

• Uittreden uit STARK 

• WSW plaatsen 

• Bezuinigingen op participatie en bijzondere bijstand 

 

Een aantal onderwerpen uitgelicht: 

De inwoners van de gemeente De Wolden werden verrast door het instellen van een ge-

differentieerd tarief voor het aanbieden van restafval. De inwoners moeten voor elke le-

diging betalen. Dit is voor de minima een extra uitgave, die als zeer belastend kan wor-

den ervaren. De CR Participatie & WSW onderschrijft het belang van goed afval scheiden 

en werkt graag mee aan een stuk bewustwording.  

http://www.adviesraaddewolden.nl/
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Er is een advies ingediend om een gedeelte van dit tarief kwijt te schelden. Dit advies is 

gehonoreerd. Helaas laat de uitwerking hiervan nog op zich wachten. 

Om contact met de gemeente sneller te laten verlopen en alle gegevens en formulieren 

bij elkaar te hebben, zou het mooi zijn als iedere bijstandsgerechtigde en de gemeente 

gebruik zouden kunnen maken van een Persoonlijke Internetpagina. Dit vergt een inves-

tering. Het zou fijn zijn als die investering in 2022 wordt gedaan.  

Het zou veel werk schelen, zowel voor de burger als voor de medewerkers van de Sa-

menwerkingsorganisatie. 

2.4  OVERZICHT VAN BEHANDELDE ONDERWERPEN IN DE CR WMO 

 

De CR WMO vergaderde zeven keer in 2021. De onderwerpen uit de adviesraad sociaal 

domein, die van belang waren voor deze CR, zijn besproken en zo nodig van een stand-

punt voorzien. 

Verdere onderwerpen die aan de orde kwamen, zijn: 

• Sociaal Domein op Koers 

• Herijking sociaal domein 

• Beschermd Wonen 

• Normenkader huishoudelijke hulp 

• Inclusiebeleid 

• Mantelzorg 

• Samen tegen eenzaamheid 

• Evaluatie Stichting OCO 

• Cliënttevredenheidsonderzoek 

 

Een onderwerp uitgelicht: 

Tijdens een van de twee fysieke vergaderingen sprake de CR WMO met een mantelzorg-

consulent. Er maken best wel veel mensen gebruik van mantelzorgconsulenten, maar 

het kan beter. Er is ook “concurrentie” van de stichting OCO. Doordat ook hier last wordt 

ervaren van de Coronamaatregelen, kan worden geconstateerd dat vooral het fysieke 

contact tussen en met de mantelzorgers wordt gemist. 

 

2.5 OVERZICHT VAN BEHANDELDE ONDERWERPEN IN DE CR JEUGD 

In 2021 is de CRJ negen keer bij elkaar geweest, ook hier weer digitaal. Het wegvallen 

van de voorzitter door zijn overlijden in oktober viel de leden zwaar. Inmiddels is er een 

nieuwe voorzitter aangetreden, die in 2022 zijn werkzaamheden zal starten. In de loop 

van 2021 is deze CR gestart met het maken van een verslag van de vergaderingen in de 

hoop zo meer structuur te krijgen in de overleggen. 

 

Enkele onderwerpen die in de CRJ zijn besproken: 

• Jaarverslag ASD/ Cliëntenraden  

• Huishoudelijk reglement ASD/ Cliëntenraden  

• Jaarverslag OCO 

• Preventieakkoord de Wolden 

• Herijking Sociaal Domein 
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• Leerlingenvervoer Dorenbos 

• Uitvoeringsnota Jeugdwet 

• Controleplan uitvoering jeugdwet 

• Coronagelden 

• Hoe betrek je de jeugd met een beperking bij de sportverenigingen en andersom? 

• Invulling voorzitterschap 

• Ideeën en beleving problematiek 12+ 

Een onderwerp uitgelicht: 

Het CJG is een project gestart om zo meer aandacht te kunnen bieden aan kinderen met 

gescheiden ouders. Het speelt landelijk, maar zeker ook in onze gemeente. De vraag is: 

Hoe kunnen we deze kinderen helpen en wat kunnen wij de kinderen bieden die in de 

knel gekomen zijn? 

Aan de psychische problemen van drie op de vier jongeren met gescheiden ouders ligt 

vaak de onverwerkte scheiding van hun ouders ten grondslag. Dat aantal is erg hoog.  

De interventies die er nu zijn bieden te weinig soelaas. De insteek moet meer op preven-

tie liggen. Het streven is erop gericht om zowel jongeren/jeugdigen als hun ouders te 

betrekken bij mogelijke interventies.  

 

2. 6 UITGEBRACHTE ADVIEZEN 

Gevraagd advies   Huishoudelijk Reglement     11 maart 2021 

Gevraagd advies Meedenken Beleidsthema’s Sociaal Domein  26 maart 2021 

Ongevraagd advies Diftar       11 mei 2021 

Gevraagd advies Aangepaste planning Kadernota   18 mei 2021 

Ongevraagd advies Advies ten aanzien van begrote tekorten  31 mei 2021    

Gevraagd advies Beleidsregels Beschut Werken    07 juni 2021 

Ongevraagd advies  Armoedeval en Bijstand    23 september 2021 

Ongevraagd advies Inrichtingskosten Asielzoekers    23 september 2021 

Gevraagd advies Herijking Sociaal Domein    14 november 2021 

Gevraagd advies Bezuinigingen sociaal domein    14 november 2021 

Gevraagd advies Huishoudelijk Regelement en PGB-tussentarief  16 november 2021 

 

3. VOORUITBLIK 2022 

Wat het jaar 2022 ons gaat brengen zal de tijd leren. Er zijn een aantal thema’s uit 2021 

die doorlopen in het jaar dat op dit moment nog maar net is begonnen.  

Wat in ieder geval op de rol staat is de evaluatie van het werk van de adviesraad. Hier-

voor is de hulp ingeroepen van CMO STAMM. Zij zullen, na een voortraject, met de ad-

viesraad en de cliëntenraden om de tafel om de afgelopen jaren te evalueren en verbe-

terpunten te ontdekken. Deze evaluatie had al eerder moeten plaatsvinden, maar is 

mede door Corona vooruitgeschoven. Hoe breed deze evaluatie wordt opgezet is op dit 

moment nog niet duidelijk.  Zowel College van B&W als de ASD en cliëntenraden vinden 

het nuttig, maar ook zeker noodzakelijk om te evalueren. Conclusies kunnen helpend 

zijn richting de toekomst. 

De CR-jeugd gaat inzoomen op mensen die werken met jeugdigen; kinderen van ge-

scheiden ouders en de psychische gevolgen voor deze kinderen. De gemeente wil vooral 

inzetten op preventie. Ook zal Yorneo worden uitgenodigd om de leden te introduceren 

in het project “De eerste 1000 dagen van een kind”. 
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De CR-WMO hoopt snel een voorzitter te vinden; die voorzitter vormt ook de verbinding 

met de adviesraad sociaal domein. Zonder voorzitter is deze verbinding er minder.  

Om de verbinding toch te waarborgen zal Wim Kromdijk als onafhankelijk voorzitter van 

de adviesraad sociaal domein tijdelijk de brug zijn tussen de CR WMO en de adviesraad. 

In deze complexe tijden, waarin veel burgers worden geraakt door de gevolgen van het 

kabinetsbeleid, Coronacrisis, bezuinigingen en klimaatcrisis, zullen ongetwijfeld weer 

veel thema’s aan de orde komen, ingegeven door dit beleid en de genoemde crises. 

De adviesraad sociaal domein hoopt in 2022 een betere verbinding te hebben met het 

College en vooral met de wethouders die het sociaal domein en de participatie in hun 

portefeuille hebben. De adviesraad sociaal domein ziet dat zij soms te weinig betrokken 

wordt bij nieuw te vormen beleid. Zij wil graag in een eerder stadium betrokken worden, 

zodat zij zich een goed beeld kan vormen van datgene dat aan de orde is.  

Speerpunt is dan ook betere communicatie. 

 

4. SAMENSTELLING ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN EN CLIENTENRADEN  

 

4.1. SAMENWETELLING ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN 

Wim Kromdijk- onafhankelijk voorzitter 

Kees Werkhoven- ook voorzitter CR Participatie/WSW 

Femke de Slegte- ook voorzitter CR Wmo 

Jos Joosten- ook voorzitter CR Jeugd tot oktober 

Jan Ruiter 

Florence Gerritsen 

Silvia Johansson 

Willem Westerbeek tot september 

Henk Wierbos tot september 

Rinus Vaartjes 

Ria Knotters 

Henk Wind/ Piet Flap - beleidsmedewerkers Sociaal Domein gemeente De Wolden 

 

 

4.2. SAMENSTELLING CLIENTENRAAD WMO 

 

Femke de Slegte- voorzitter 

Alien Zwiep 

Annie Brandsma 

Irma Bakker 

Els Bosch 

Marga Schonewille 

Martijn de Jonge 

Petra Kalsbeek 

Annelies Wijnands 

Henk Wind/ Piet Flap - beleidsmedewerkers Sociaal Domein gemeente De Wolden 

 

 

4.3. SAMENSTELLING CLIENTENRAAD PARTICIPATIE & WSW 

 

Kees Werkhoven- voorzitter 

Henneke Beugelaar 

Mike Cremers 
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Jannes Kremers 

Oga van Setten 

Evert Bennink 

Maarten Beenen 

Ook zijn er nog twee leden die vanwege privacy niet met name genoemd willen worden. 

Peter Jansen- beleidsmedewerker van de gemeente De Wolden 

 

 

4.4. SAMENSTELLING CLIENTENRAAD JEUGD 

 

Jos Joosten- voorzitter tot oktober  

Nathalie Bakker 

Anja Brinkman 

Gea Lindenhols 

Vanny Hoogstra – de Man 

Maarten Beenen 

Henneke Beugelaar 

Emma Mulder 

Erika de Boer- beleidsmedewerker Jeugd gemeente De Wolden 

 

 

ONDERSTEUNING EN BEREIKBAARHEID 

De Adviesraad Sociaal Domein en de cliëntenraden Participatie & WSW en WMO worden 

ondersteund door Ina ten Caat, ambtelijk secretaris. De adviesraad sociaal domein is via 

de ambtelijk secretaris bereikbaar.  

Per mail: secr.asd.cr@dewolden.nl of i.ten.caat@dewoldenhoogeveen.nl. 

Per telefoon via 06-26898580 of per post Algol 33 7904 JN Hoogeveen. 

Op de website www.adviesraaddewolden.nl staat ook een contactformulier. 

Het jaarverslag is ook voor inwoners van gemeente de Wolden en andere belangstellen-

den te lezen.  

Via een verzoek per e-mail kan een papieren versie worden toegezonden. 

(i.ten.caat@dewoldenhoogeveen.nl).  

Het jaarverslag zal te zijner tijd ook op de website van de adviesraad sociaal domein 

worden geplaatst. 

 

Zuidwolde 

januari 2022 
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